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 والثالثونالرابع الدرس تفريغ 

 من رشح الشيخ أبو بكر السعداوي

 غفر اهلل له ولوالديه وألهله ولذريته وللمسلمني 

 عىل كتاب عمدة الفقه 

 رمحه اهلل لإلمام: موفق الدين أبو حممد بن أمحد بن حممد بن قدامة املقديس

 

 

 

 من رفع أخيكم أبو معاذ 

  غفر اهلل له ولوالديه وألهله ولذريته وللمسلمني      
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وعمممممىل   مممممه  بسمممممم اهللم وا،ممممممد هللا وال مممممالة والسمممممالم عمممممىل ر مممممو  اهلل 

 .وصحبه ومن تبعهم بإحسان

 أما بعد؛ 

 )املتن(

 .: "باب اإلمامة"-رمحه اهلل–قا  املؤلف         

واألمي الذي  مومن به  لس البو  موال ت ح إمامة املرأةوتتمة له قا :    

 بممثلهم وزمموت ا متتمم املتولمي بمماملتيمم ال حيسمن الفاةمة أو  مح بحممرا ملهما إال

 واملفرتض باملتلقح.

 )الرشح(

ا،مممد هلل رب العمماملنيا وال ممالة والسممالم عممىل أرشا األسبيمما  واملر مملنيا 

  يدنا حممد وعىل   ه وصحبه أمجعني.

وهممممي اإلقتمممممدا    م يبممممني للممممما أحكممممام اإلمامممممة-رمحممممه اهلل–امل مممملف  ممممماتا 

أوىل باإلماممة أببعمه همذ  للما   بدايمة البماب عمىل ممن همو  ال الة بالغريا فلتم تكلم

 اجلملة.

 (املتن)

 .)ال ت ح إمامة املرأة(وقوله:

 )الرشح(
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نع اإلمامةبداية مله    م فلمتم تكلمم عمن ممن همو أوىل وأحمق باإلماممة بيان موا

نمع اإلماممة فقما :  )وال كماألقرأ واألفقمه ممثلتم تقمد معلما نا مأ اين أن يبمدأ   موا

م إال أن هلمممممما مجلممممممة ناق ممممممةا ألسممممممه  مممممموا يتبعهمممممما با ممممممتثلا ا ت ممممممح إمامممممممة املممممممرأة(

واال مممممتثلا  همممممو إخمممممرا، للمممممبعا ممممممن الكمممممحا و  املتمممممون الفقهيمممممة اال مممممتثلا  أو 

مفهومهمما ملمموما وثابممم للحكممما فلهممذا نعيممد قممرا ة هممذا اجلملممة إىل  ايتهمما حتمم  

 موممن بمه  ملس البمو  موال ت مح إماممة املمرأة)يتسىل للا معمرا ا،كمم امل ملف 

م وبذلك اال تثلا  (واألمي الذي ال حيسن الفاةة أو  ح بحرا ملها إال بمثلهم

نمممممع  -رمحمممممه اهلل–وبمممممذلك تكمممممون قمممممد انتهمممممم اجلملمممممةا امل ممممملف  بمممممدأ اين   موا

نمممع اإلماممممة تلقسمممم عمممىل قسممممنياإلماممممةا والفقهممما  يقولمممون:  نمممع  -1 :إن موا موا

نع فضيلةا موانع صح -2صحة  بة بحيث إن املانع همذا إذا اما  بلتلمم و  وموا

نع ال ح  ةا ت ح ال الة واالقتدا  خلف هذا اإلمام وهذا املق ود بموا

 : علدي   املتن إمامة املرأة بالراا مالتالأ

: ي ممح ألن املفهمموم هممذا  مموا يممذكر    اال ممتثلا  فسمموا   ممقتم الشمميخ

 ها بالضبط.بالراا  أو ثبتم ال يضيع من ا،كما فسوا نتكلم عل

نمع تلقسمم إىل قسممني نمع اإلماممةا وقللما: إن همذ  املوا  :اين نحن   ذكر موا

نمممع صمممحة  -1 نمممع فضممميلة أي كمممتم ا بحيمممث إن  -2موا إذا  املمممانع   الكمممتم وموا

وقممممع  مممموا ت ممممح بسممممببه ال ممممالةا إال أ مممما فافمممما الكممممتم  والفضمممميلةا وإذا فممممات 

هي حكم رشعيا لكلهما ال تلما   الكتم  والفضيلة أحلم الكراهةا ألن الكراهة
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هممة علممد علممتم  األصممو  تقتفمم اجلممواتم فالفعممح إذا كممان مكممر ا  اجلممواتا فممإن الكرا

فإنه األصح فيه إنه زوت إال أسمه اختمح بمه رشض فضميلةم فلهمذا نمو  ممن الكمتم  إىل 

 اللق ان.

نع ال حة هي علد الفقها  عىل ثالثة  -:باللسبة ملوا

هو عدم التكليمف ونق مان المدين  واملانع الثاين:ةا هو األسوث املانع األو :

عممممدم العلماوالعلممممم الممممذي هممممو  واملممممانع الثالممممث:  اجلملممممةا كالكممممافر والفا ممممقا 

رشض إلقامة ال الة به من قرا ة ومن فقها فهذ  الثالثة   اجلملة همي مانعمة ممن 

 صحة اإلمامة.

نممع فضممي نممع التممي هممي موا نممع كممتم اإممما باللسممبة للقسممم الثمماين مممن املوا  لة وموا

 -فهي كذلك عىل ثالثة أقسام:

مممانع مممن وامموب الفممرا ا واكتتمالمماا كال ممالة خلممف العبممد  القسممم األو :

فإن العبد ال جتأ عليه ا،جا وال زأ عليه الوكاةا وال جتمأ عليمه اجلمعمةا فلمم 

 يكن كامح الفرا ا قلم ال الة خلفه من باب الكتم ا ال من باب اإلاوا .

هممو نقممر يقممرب مممن األسوثممة كال ممالة خلممف ا  مميما فقممد  اين:القسممم الثمم

 نر الفقها  عىل كراهتها وعىل صحتها إذا وقعم.

نمممع ال مممحة ثالثمممة  الثالمممث:والقسمممم  نمممع الفضممميلة هلممما قسممممني و  موا   موا

ا مسممممة  ممممموا يمممممتكلم عليهمممما امل ممممملف لممممممل ا مممممن خمممممال  همممممذ   أقسمممماما وهمممممذ 

 اجلملةا 
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 (املتن)

 ا لف املرأة()وال ت ح اإلمامة خ 

 )الرشح(

علمممممممدنا   الرشممممممما ملاصمممممممأ أو هيفمممممممات يتقمممممممدم فيهممممممما األفضمممممممح فاألفضمممممممحا 

والقاعمممدة املكمممررة علمممدنا   الرشممما عمممىل إن امللاصمممأ يتوالهممما األخيمممار ويتوالهممما 

قمممدم فيهممما الراممما  وهمممذ  قاعمممدة  األكفممما ا واتفمممق العلمممتم  عمممىل إن مجيمممع امللاصمممأ يل

قممدم فيهمما الرامما  إال مل ممأ واحممد  متممردة   مجيممع امللاصممأا فكممح امللاصممأ يل

ا مممتثلا  الفقهممما  أو ا مممتلثلا  الرشممما همممو مل مممأ ا،ضمممانة عمممىل التفمممحا فا،ضمممانة 

قمممدم فيهممما اللسممما  عمممىل الراممما ا وهمممذا ممممن كمممتم  وحسمممن همممذ  الرشممميعةا فكمممون  يل

يتوالهممممما األكفممممما م وممممممن همممممو معلممممموم علمممممدنا   الرشممممما عمممممىل إن املمممممرأة ال تسممممماوي 

َاماِ  َعَلمِيِهند َدَرَامة  } قما : وتعماىلانه اهلل  مبحالراحا فإن  م [228]البقمرة:{ َولِلرِّ

ا وقممد فضممح اهلل بممني الممذكر واألسثمم   فممال تسمماويه خلقممة وال تسمماويه عقممال  وكممتمال 

لتفمم إىل ممن ي فمإن ممن فمرق اهلل بيملهتم  باال متوا  تالمأمن فوق  مبع  متم  وال يل

ممماا إال   مسممم  ة ا،ضممانة و مممبأ ا مممتثلا     الدراممة فمممال يمكمممن إن يسممتووا متلق 

واملمممرأة   خلقتهممما الرشممما ملسممم  ة ا،ضمممانةا ألن ا،ضمممانة فيهممما  التمممة ل  فممما . 

اد فيها أمرين اثلني   -:و  ابلتها ول

عممدم التلممو  عممن القمماذوراتم  واألمممر الثمماين:الشممفقة والرمحممةم  األمممر األو :

قممدم   بمماب ا،ضممانةا فمماللبي  كممتم   ال ممحيحا قمما   فهممذان األمممران اعالهمما تل
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ة التممي  للقممم:  ا يعلممي: أستممي أحممق بكفالممة أو «أسممكأ أحممق بممه ممما   تللكحممي»للمممرأ

حضممممانة ولممممدة.   حالممممة ممممما إذا توواممممم ال يلتقممممح ا،ضممممانة إىل المممموو، وإنممممتم   

خممالا إنممتم أن تلتقممح إىل أمهمما أو تلتقممح إىل أم المموو،ا لكممن ال تلتقممح إىل الرامما ا 

والمذا يقمو  الفقهما    ا،ضمانة: و فهما إىل اللسما  أ يمق بح الراما  ممؤخرونم 

أل مممممن   األممممممور أرمممممفق؛ ألن املمممممرأة أرمممممفق   ذلمممممك وهمممممذا ممممممن كمممممتم  وحسمممممن 

 الرشيعة.

ا وهممي التقممدم بممني يممدي اهلل   ال ممالة ال ممالة مل ممأ بممح هممو مل ممأ هممام

التممي همممي أعكمممم أركممان الرشممماا وهمممذا املل ممأ همممح ي مممح أن تتقممدم فيمممه اللسممما ا 

دنا قسمممني أن يكممون املمم مومني رامما ا أو أن يكممون املمم مومني نسمما ا ف ممما إذا علمم

و  زيمممووا كمممان املممم مومون راممما  فغالبيمممة الفقهممما  إال القليمممح مممملهم فمممإ م ملعممموا 

ا ودلميلهم   ذلمك وأبتلوا صالة الرامح خلمف املمرأة صالة الراح خلف املرأة

كمان همو حمديث ممتكلم فيمه    ما أخراه اإلمام ابن مااة    ملله عمن امابر وإن

إال أسه حمديث ممتكلم   إ ملاد ا  «وال تؤم امرأة راال  »قا : إ لاد ا إن اللبي 

ولكممن رممواهد الل مموق وا ممتقرا ات الرشمما يقتفمم بمم ن املممرأة ال زمموت للراممح 

إذا نمممماب اإلمممممام »قمممما :  أن ي ممممف خلفهمممماا فقممممد ثبممممم   ال ممممحيحني إن اللبممممي 

م يعلممي إذا كممان اإلمممام «ا  يسممبحون والت ممفيق لللسمما يش    صممالتها فممإن الرامم

الرامما  يسممبحون إممما اللسمما  في ممف وأختمم  إذا كممان خلممف رامما  ممماذا يفعلممون  

ففممممي هممممذا املمممو ن الممممذي هممممو ممممو ن حااممممة فممممتم أامممات المممما الرشمممما إن ي مممفقونا ف
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تتكلم إمام الراا  بح حت  عىل إحمدا  الت مفيقا فهمذا دليمح عمىل إ ما ممؤخرةا 

رش ال مفوا   اللسما  »قما :  ايخر ما أخرامه مسملما همو إن اللبمي  والدليح

م ألن ال ممممفوا علممممدنا إمممممام ثممممم يمممم   «أوالمممماا وخممممري ال ممممفوا   اللسمممما  أخرهمممما

خري صفوا الراما  أوالماا »: ورا   راا ا الراا  فيهم صفواا قا  اللبي 

دليممح  م والعكممس رش صمفوا اللسمما  أوالما وخريهما أخرهممام فهمذا«ورشهما أخرهما

عممىل كممتم  ا ممتثا  املممرأة وكممتم  ةشمممها فهممذا دليممح عممىل إن املممرأة ال يمكممن المما أن 

ماا وإذا صملم املمرأة وهمي إماممة للراما  فهمي با لمة   حمق  ت ف بالراا  متلق 

 الراا ا إما هي ف الفا صحيحةا هذا باللسبة للشتر األو .

ال مالة أم ال ا إذا وقع وصلم املرأة مع نسا  من بلي السمهاا فهمح ت مح 

ثممممم إذا قللمممما: بمممم ن ال ممممالة صممممحيحةم فهممممح األفضممممح لللسمممما  أن ي مممملني مجاعممممة أو 

 -ي لني ملفردينم هذ  ثالثة مسا ح فيها خالا:

ة أن ت مممف مممع اللسممما  ا األ مممة المممثال  أ   املسمم  ة األوىل هممح زممموت للمممرأ

: ي مممممح وزممممموت للممممممرأة أن ت مممممف بلسممممما  مثلهممممم اا حليفمممممة والشمممممافعي وأمحمممممد قمممممالوا

وخالف   هذ  املس  ة املالكيةا فقمد خمالف اإلممام مالمك وقما : إن إماممة املمرأة 

ا ال لراممما  وال  م ومممما الفمممرق بمممني القمممولني  عمممىل قمممو  اإلممممام لسممما لال ت مممح أبمممد 

صمملم املممرأة باللسمما  فممإن اللسمما  اللمموا  صمملني خلفهمما صممالفم با لممة  مالممك: إذا

لممثال  أ  حليفممة والشممافعي وأمحممد: فممإن ويلومممون باإلعممادةا وعممىل قممو  األ مممة ا

 ال الة خلفها صحيحة.
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 ما هو دليح اإلمام مالك ما هو دليح األ مة الثال  

مالمممك ا ممممتد  بمممملفس األدلممممة التممممي قللاهممما: بعممممدم امممموات صممممحة إمامممممة املممممرأة 

مؤخرم وا مت د    للراا ا فقا : هذ  اا ت عىل العموم واألصح   املرأة أن تل

ي عممن ابممن مسممعود وإن كممان األصممح وقفممها وبعضممهم لتراقذلممك بممتم أخراممه الممد

ا ومممممممع األدلممممممة التممممممي «ال تقممممممدموهن إذ أخممممممرهن اهلل»أسممممممه قمممممما :  يرفعممممممه لللبممممممي 

ا تدلللا ها من إن املرأة األصح فيها التم خريا أمما اجلمهمور فقمد ا متدلوا بمتم اما  

له همو    لن أ  داود وقد  كم عليها وما  كم عليه أبمو داود وأورد     مل

مممما  صممممالح لالحتممممما، مممممن حممممديث املممممرأة التممممي تارهمممما اللبممممي  واعممممح المممما مؤذن 

وأمرها ب ن تؤم ب هح بيتهاا فد  عىل إن املرأة زوت الما أن ت مف باللسما  وأخمر، 

ريض اهلل -عا شمممممة اإلممممممام المممممدراقتلي والبيهقمممممي    ممممملله بإ ممممملاد صمممممحيحا إن 

قتلي والبيهقمممي بإ ممملاد صممملم بلسممما  وثبمممم كمممذلك فممميهتم    ممملن المممدرا -علهممما

صمممملم بلسمممما  فهممممذ   -ريض اهلل علهمممما-أم  مممملمة  صممممحيح كممممتم قمممما  اللممممووي: إن

 األدلة ا تد  ها اجلمهور عىل اوات أن ت ف املرأة بلسا  مثلها.

إذا قللمممما: األدلممممة قويممممة مممممن اهممممة قممممو  اجلمهممممور وهممممي امممموات صممممالة اللسمممما  

فيمممه خمممالام  دين همممح األفضمممح المممن ال مممالة رتمعمممني أو ملفمممربعضمممهم لمممبعاا 

اإلممممام الشمممافعي والروايمممة ال مممحيحة علمممد ا،لابلمممة اإلممممام أمحمممد إن األفضممممح أن 

ت مممممف همممممما قمممممو  اإلممممممام أ  حليفمممممة وروايمممممة علمممممد اإلممممممام أمحمممممد اختارهممممما بعممممما 

ا  تا فممإذ  همة ال تلما  اجلموا ماا ومثمح مما قللمما: إن الكرا أصمحابه أسمه يلكمر  للمممرأة متلق 
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البدايممة ال ي ممح للمممرأة أن ت ممف بالرامما  وهممذا قممو  ختممر، علممدنا   املسمم  ة   

 عامة الفقها . 

ة أن ت ممف بلسمما  ثممم  فيممه خممالام أااتهمما  املسمم  ة الثانيممةم هممح ي ممح للمممرأ

األ مممة الممثال ا و  زوهمما اإلمممام مالممكا ثممم إذا قللمما: بمماجلواتا فهممح األفضممح أن 

: األصممممح فيهمممما إلمممممام أمحممممدا قممممد ات ممممف أم ال  اإلمممممام أبممممو حليفممممة وروايممممة علمممم الوا

همممةا وإن وقعمممم فهمممي صمممحيحة   روايمممة ال مممحيحة الواإلممممام الشمممافعي و مالكرا

باللسممبة الممذ   ذ همم مممذهأ ا،لابلممة أن ال ممالة مسممتحأا واإلمامممة امما وة مقدمممةم

 املس  ة.

فقمممط بقيمممم مسممم  ة وهمممي إن المممذين أاممماتوا للممممرأة أن ت مممف باللسممما  اتفقممموا 

ا وأ ما  تقموم   و متن وال تتقمدم علميهنا اتفمق ممن أامات عىل أن املمرأة ت مف ا 

ا المذا  ا صالة اللسا  بعضهم ببعا أن تكمون   و متهن وأن ختفما صموفا ا 

ة أن تكمون هلما عمىل ممذهأ ا،لابلمة قما :  -رمحمه اهلل-امل لف  )وال زموت للممرأ

ا إال بمثلها( م واملثلية هلا تقتف من نفمس السمها وهمذ  املسم  ة األوىل التمي إمام 

 تكلم عليها امل لف.

 (املتن)

ة)   . (ومن به  لس البو  موال ت ح إمامة املرأ

 )الرشح(
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قيمممم معلممما مسممم  ة ة األوىل التمممي همممي مسممم  ة املمممرأةا باملسممم  اين تكلملمما عمممىل 

هممو  - انمما اهلل وإيمماكمفاع - ا والسمملسمسمم  ة مممن بممه  مملس البممو ثانيممة التممي هممي 

ا مممتتالق الوكممما ني يعلمممي القبمممح أو المممدبرا إن اإلنسمممان ترختمممي علمممد  العضممملة فمممال 

يستتيع أن يمسك ا ار، من املسلكني في بح معه مثمح اللويمف   ا مار، ممن 

السممبيلني فهممذا معممذور وإن كممان صممالته تقممع يعلممي بغممري  هممارة فقممد خممف الرشمما 

 م ألن ا،ر، مرفوا   أمة حممد وقا  اهلل: فيه وأاات له أن ي ف عىل حاله

ِ مممَعَها} ممما إاِلد ول ل َنِفس  مممفل ا د َكلِّ م ولممميس ممممن و مممعه إال أن [286]البقمممرة:{ال يل

ي مممف عمممىل همممذ  ا،ممما  فممممات لمممه إن ي مممف لكمممن إذا امممات لمممه أن ي مممف وهمممو فاقمممد 

املمة؛ ألسمه للرشض التهارة ا تثلا  الرشا فالبد له إال يتقدم عىل من به التهمارة ك

قمممممدر بقمممممدرها فلهمممممذا ا مممممتثلا  هلممممما كمممممذلك  هلممممما ممممممن بممممماب القمممممورة والقمممممورة تل

اا  مما أو ي ممف ملفممرد  امل مملف وقمما : مممن بممه  مملس البممو  البممد إممما أن يكممون م موم 

 أما صالته بإمام لغري  فال ت ح.

 (املتن)

 م(واألمي الذي ال حيسن الفاةة أو  ح بحرا ملها ) 

 )الرشح(

قسممممم الثالممممثا األمممممي إذا أ لممممق علممممد الفقهمممما  نسممممبة إىل األم واألمممممي وهممممو ال

يعلمممي ال تا  بممماقأ عمممىل فترتمممها واألممممي همممو المممذي ال يمممتقن الفاةمممة أو ال حيفكهممما 

م ألن الفاةمة تعتمر ركمن ممن أركمان وهذا مجاهري الفقها  ال زيوون ال الة خلفمه
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ح الرشما ألسمه ال الةا فإذا الراح ي   هما فمإن صمالته تكمون خمدا،ا لكمن تسماه

 أمي   ذاتها ولكن ال زوت له أن ي بم بمن هو أقد عىل قرا ة الفاةة. 

هلا  )باألمي الذي ال حيسن الفاةة أو  ح بحرا ملها(لكن قو  امل لف:

األممممي والمممذي  يممم   القسمممم الثممماينا فعلمممدنا أممممي وعلمممدنا المممذي يلحمممن   القمممرا ةا

علممممي: ال حيفكهممممماا أو يسمممممقط ملهممممما ا األممممممي همممممو الممممذي ال يممممم   بالسمممممورةم ييلحممممن

كلممتمتا فهممذا حكمممه حكممم األمممي وال ممالة خلممف ال جتمموتا إممما الممذي يلحممن هممو 

الممذي يمم   بالفاةممة لكممن يغممري ويغممري   اللتممق فهممذا لممه حكممم خمماق نممتكلم عليممه 

اينا إذا ا ممتثليلا وأخرالمما األممميم وقللمما إن األمممي ال ممالة خلممف ال جتمموتم ألسممه 

ان ال الة وهو القرا ةا  وا  الفاةمة مثمح مما قما  امل ملفا ال يقيم ركن من أرك

ممممما كمممممتم يقمممممو : السمممممادة  ألن الفاةمممممة همممممي المممممركن علمممممد اجلمهمممممورا أو القمممممرا ة متلق 

 .-رمحهم اهلل-األحلاا

افلما إىل مسم  ة اللحممن المذي يلحممن   ال مالةا فماأل،ن فيممه تفريعمات فهممذا 

 اممما أن يلحممن   الفاةممةإ -1 :األ،ممن علممد الفقهمما  عممىل قسمممنيحيتمما، إىل لممبط 

  -:إذا كان ،له   غري الفاةة فهو عىل قسمنيما أن يلحن   غري الفاةةم وإ -2

  .أن يكون هذا اللحن مغري للمعل إما  القسم األو :

ا للمعلممم ا فمممإذا كمممان ،لمممه غمممري مغمممري للمعلممم  ف مممالته وإ مممما أال يكمممون مغمممري 

م إال أ سممه الممترب   بعمما اإلعممراب وهممذا ال صممحيحةا ألن املعلمم  التا  قمما تم 

   راه عن ال الةا واتفقوا عىل صحة صالته   هذ  ا،الة.     
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إذا كمممان ،لمممه يغمممري املعلممم ا فهمممو عمممىل قسممممني: إمممما أن يكمممون  القسمممم الثممماين:

ا للحمممن فمممإن  متعممممد المممذا اللحمممنا وأمممما أال يكمممون المممذا اللحمممنا فمممإن كمممان متعممممد 

م ألسمه تعممد يش    كتماب اهلل بم ن يغمري معلاهماا صالته با لة وهو  ثمما كونمه  ثم

ا أممممما صممممالته با لممممةم فلممممتمذا   ألسممممه هممممو   غممممري الفاةممممة وإذا قممممرأ   غممممري الفاةممممة إذ 

الفاةممة هممي الممركنا والقممرا ة التممي بعممد الفاةممة  مملة لممو ممما امما  همما أصممال  صممالته 

ا للحممن   أفتونمما صممحيحةا فكيممف نبتممح صممالة مممن أ حممن   غممري الفاةممة متعمممد 

 م اورين.

 : ...........التالأ

نممممتكلم عليممممها نحممممن نممممتكلم  : األحممممد قللمممما اللحممممن   الفاةممممة نحممممن  الشمممميخ

 اللحن   غري الفاةة.

 : ........التالأ

: التعمممممدا اإلخمممرا، الممممدين   املعانمممدةا البممممد أن تفمممرق املعلممممادة عممممن الشممميخ

اكم مممن ذلممك فممكممن هممو التعمممدا التعمممد مثممح إنسممان الممذي يمموين أعاذنمما اهلل وإيمم

متعمممممد لممممذلكا لمممميس املعلممممادةا املعلممممادة تقتفمممم أن يسممممتبيح الفعممممحا وإذا ا ممممتباح 

 الفعح ممكن  ر، عن امللةا لكن هذا ليس من باب العلاد.

 : .......التالأ

لكمممممن همممممو : يعلمممممي ك سمممممك تلكمممممر إىل إ مممممقاض عدالتمممممها  مممممد الذريعمممممةا الشممممميخ

 ف أبتلتم  ال ورة اا  بالفاةة التي هي الركنا فكي
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يقو  الفقها :ألسه ملما يلحمن   القمر ن و  غمري الفاةمة ،لمه همذا يقتفم أسمه 

مماا واتفقمموا عممىل إن الكممالم  مما كممان كالم  ن    يقممرأ القممر نا ألسممه غممريا فممإذا   يكممن قر 

مما إىل كونممه  ن  داخممح ال ممالة يبتممح ال ممالةا ف بتللمما صممالته ألسممه ةممو  مممن كونممه قر 

مماا والكممالم اتفقممو ا إذا امما  الكممالم   ال ممالةم فممإن الراممح إذا كممان ي ممف و كالم 

تكلمممم ف مممالته با لمممةا همممذا باللسمممبة للقسمممم األو  المممذي همممو قسمممم اللحمممن   إذا 

ونعيممممد ا اللحممممن   غممممري الفاةممممة عممممىل قسمممممنيم ،ممممن يغممممري وقممممع   غممممري الفاةممممةا 

الته املعلمممم م و،ممممن ال يغممممري املعلمممم م الممممذي ال يغممممري املعلمممم  قللمممما: ال حممممر، أو صمممم

املعلمم  عممىل قسمممني أممما أن يتعمممد ا وأممما إال يتعمممد  فممإن    صممحيحةا الممذي يغممري

يتعمممد  ف ممالته كممذلك صممحيحةا ألن ختمم     يمم     الممركن الممذي هممو الفاةممةا 

 أما إذا تعمد  فقللا فهو  ثم وصالته با لة. 

إذا حكملممما بمممبتالن صمممالتها ألسمممه اممما  فيهممما بمبمممد  وهمممو الكمممالم فمممتم حكمممم 

مومني اتفقمموا أن حكممم املمم مومني يلحقممون بمملفس املسمم  ة التممي تكلملمما عليهمما املمم 

 ممن صمىل خلمف المأا مما همو حكممه وهي ال مالة خلمف اجللمأا مماذا قللما   

مما امما وة أو ف ممللاا قللمما إذا كممان عمما  فممإن صممالته با لممةا وإذا   يعلممم  قللمما: متلق 

ممممما إال أسمممممه تمممممذ كر بعمممممد أن  لعمممممم ف مممممالته صمممممحيحة كمممممتم صمممممىل عممممممر باللممممماس الب 

مممما م مومممممه بمممم ن  يلحممممن ويتعمممممد اللحممممنم  الشمممممسا فكممممذلك إن علممممم أو كممممان عامل 

ف مممالته با لمممة وإال كانمممم صمممالته صمممحيحةا همممذا القسمممم األو  وهمممو اللحمممن   

 غري الفاةة.



 الشيخ: أبو بكر السعداوي                                                                                                   (34فقه العبادات )

فلذلك فإنه ال من المفرغ  سهولم يُراجع من قبل الشيخ حفظه هللا وأيضا قد ال يخلوا التفريغ من 

 لإلستفادة من التسجيل فقط( لمساعدة طلبة العلم)وهذا التفريغ  يغني عن التسجيل

 

14 

،ممن يغممري املعلممم ا  -1 فمماللحن عممىل قسمممنيإذا افلمما إىل اللحممن   الفاةممةا 

مثمما    ذلممك حتمم  تتضممح ال ممورة ،ممن ال  و،ممن  ال يغممري املعلمم ا ونقممب -2

ممدل }يغممري املعلمم  كقولممه   الفاةممة: مماَة َنِعبل همما بفممتح الممدا ا [5]الفاةممة:{إِيد ا فهممو يقرأ

لِسمَتِقيمَ }أو )إياة نعبَد( َض امِل ما َ ماَة }م )َاهمدنا الرماض(م [6]الفاةمة:{اِهمِدَنا الرِّ َوإِيد

م فإن هذا )نستعنَي(م أو إياة نستعنِي( )م يقرأها بكرس اللون[5]الفاةة:{َنِسَتِعنيل 

،ممممممن  ال يغمممممممري املعلممممممم  بممممممح يبقممممممم  املعلممممممم  إإل إن التغيممممممري فيهممممممما أد  إىل ا لمممممممح   

اإلعرابا فإذا كمان ا لمح ال يغمري املعلم  فمإن صمالته صمحيحةا وهمذا باتفماق إذا 

   يكن اللحن  ح باملعل .

مممِذيَن } :حانه وتعممماىلاهلل  مممبمثالمممه قمممو  أمممما إذا كمممان اللحمممن  مممح بممماملعل ا  الد

همما [7]الفاةمة:{َأسَِعِممَم َعَلممِيِهمِ  م فك سمه هممو الممذي )الممذين أسعمممل علمميهم(م إذا قرأ

أسعممم علمميهما هلمما غممري املعلمم ا إيمماة نعبممدم إذا كرسمم إيمماة  وقمما : إيمماةأ فهممذا ،ممن 

 لمممح بممماملعل ا أو قمممرأ وال الضمممالعني بالتشمممديد عمممىل المممالما وبالضممماد فمممإن همممذا ممممن 

والكالني ليس من الضال  وإنتم هو من املقيممنيا ك سمه همو  اامةا ولح فالناإلق

 للقيمنيم فهذا ،ن  ح املعل .

إذا كمممان صممماحبه ممممن أبممم  بمممذلك وكمممان ،لمممه  مممح املعلممم م فهمممو كمممذلك عمممىل 

ا مثممح ممما قمما  األ   هممح هممو متعمممد أو لمميس بمتعمممد -:قسمممني م إذا كممان متعمممد 

ا وكمممان  كمممم بكفمممر  ممممن قبمممح: إذا كمممان متعممممد  كمممم بكفمممر ا وإذا حل فيمممه علممماد فقمممد حيل

فسممموا تكمممون صمممالته با لمممةا وإذا بتلمممم صمممالة الكمممافر بتلمممم صمممالة ممممن همممو 
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ا إممما إذا   يكممن فيممه علمماد فممإن صممالته  خلفممه وال يلكممر هممح هممو عمما  ولمميس بعمما 

   .با لة مع اإلثم وتبتح كذلك صالة من خلفه

يغمممممري املعلممممم  إال أسمممممه   يكمممممن ،لمممممه  :مممممما إذا   يكمممممن متعممممممد   ذلمممممكا يعلممممميأ

اا    -:فإن عدم تعمد  كذلك عىل قسمنيمتعمد 

أممما أسممه يلحممن   بسممبأ  ممهو وبسممبأ نسمميان يعلممي أختمم  مثممح ممما  -1

نقممو : أختمم  ختمم  يغممري املعلمم ا فممإذا أختمم  ختمم  يغممري املعلمم  فهممذا 

حكمممممه حكممممم الممممذي امممما  بالفاةممممة ناق ممممةا أسقممممر كلمممممة أسقممممر 

ناق ممة كلمما تكلملمما عممىل هممذ  املسمم  ة  كلمتممنيا فالممذي أبمم  بالفاةممة

مممممن قبممممح فممممال بممممد أن يمممم   همممما كاملممممة وإذا   يمممم تأ همممما كاملممممة تبتممممح 

 .الركعة والبد أن يعيد ركعة كاملة

وإما إذا   يكن ،له عن  ريق السهو واللسيان بح كان عمن  ريمق  -2

لكلة   لسانه وكان عن  ريق عمدم لمبتهم فهمذا همو المذي يمتكلم 

ذا المممذي يسمممم  األ،مممن فمممإن ال مممالة خلفمممه ال علمممه امل ممملفا وهممم

 جتوت إال إذا صىل ب  حن مثله

فهلمما نوللمما هممذا التقيمميم حتمم  وصممللا إىل ال ممورة التممي ذكرهمما امل مملف وهممو 

)ويكمممن و،لمممه غمممري األ،مممنا يعلمممي: أ حمممنا و  الفاةمممة مثمممح مممما قممما  امل ممملف: 

فهذا ال ي ح إن متعمد لكله اا  عن  ريق اجلبلة والفترة التي مواودة فيهم 

يل ىل خلفهم وإذا صىل اإلنسان وهو قادر عىل قرا ة الفاةة بالضبط قمرا ة فمإن 
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م وهذا التقسيم الذي أحببلا إن نتكلم عليه ال الة خلفه با لة وال بد أن تلعاد(

       .لكنمس  ة اإلمامة خلف األ  هذ  املس  ة التي هي 

 (املتن)

ة)  واألممممي المممذي ال حيسمممن  م ممملس البمممو  وممممن بمممه موال ت مممح إماممممة املمممرأ

 .(الفاةة أو  ح بحرا ملها إال بمثلهم

 )الرشح(

ألسممه معممه   نفممس الدراممة فكممح واحممد يتحمممح عممىل ايخممرا إال ؛إال بمثلهم

إن ممممثال  وقمممع ا مممالا بمممني الفقهممما ا إذا افلممما بمممرالني كمممح واحمممد مممملهم يلحمممن   

فيهما ايخمرا إال أن واحمد يلحمن الفاةة لكن مثال  واحد يلحن   كلممة ال يلحمن 

م أفهح ت مح ال مالة خلفهمم  م(اهدنا الراض)وايخر يلحن    (إياة نعبد) 

   -ال  التخريج علد الفقها  عىل قولني:

امممد   صمممورة واحمممدة فيشممممح ال مممور أممما يقمممو : اللحمممن بممممد   -1 ول

 .هاا فتموت ال الة خلفهم خلف بعاا وهذا الواهة أقو لك

عمممممما الفقهمممممما  يقولمممممموا: الا ألن ،ممممممن هممممممذا ال والقممممممو  الثمممممماين: وب -2

 ا فال ت ح صالة أحدمها خلف ايخر.يتحمله ايخر

ونتوقممف علمممد همممذ  املسمم  ة. نسممم   اهلل  مممبحانه وتعمماىل أن يعيللممما عمممىل ذلمممك 

 ويوفقلا وإياكم إىل كح خري وإىل كح فضح.   


